Oração para infantil 27 de MAIO 2022
Esta oração é uma proposta para orar juntos com FundEO. Cada docente poderá
adaptá-la à sua situação concreta.

Motivação
Neste mês o projecto de FundEO que conheceremos, será o de Cuba; por isso
pode-se ambientar o lugar com alguma coisa alusiva a esse país.
Convidamos as crianças a disporem o corpo e a mente para este tempo de
oração a sós com Jesus com esta oração preparatória
(Adaptada de: https://www.es.catholic.net/)
Amigo Jesus hoje te agradeço o teu amor. Quero pôr nas tuas mãos este
momento, em que desejo unicamente dedicar-me a ti. Com o mesmo entusiasmo
com o que Tu me esperas sempre, quero estar contigo este tempinho. Ensina-me
a amar a todos como Tu nas amas. Amem.

Introdução
Temos iniciado este tempo de oração dando graças
pelo seu amor: que mais queremos agradecer ao nosso
amigo Jesus hoje? Deixamos um espaço para que de
maneira espontânea as crianças agradeçam a Deus.
Neste mês de maio, o mês das flores, da primavera.
Este mês a Igreja dedica-o especialmente à Virgem Maria, por isso, neste
tempinho de oração também a teremos presente.

Leitura e reflexão
Adaptação da carta do Papa Francisco
Queridos meninos e meninas, pensei em vos propor a todos que redescubramos
a beleza de rezar a Ave Maria em casa. Esta oração que muitos avôs e avós nos
ensinaram e que eles gostam de rezar cada dia. Vos podeis escolher, rezar em
família ou de maneira pessoal. Porém, em qualquer caso, há um segredo para o
fazer: a simplicidade…
Queridos meninos e meninas: Contemplemos juntos o nosso amigo Jesus junto
com Maria, nossa Mãe, e isso nos unirá ainda mais como família espiritual.
Rezarei por vós, especialmente pelos que mais precisam como os anciãos e anciãs
que FundEO ajuda em Cuba, e vós, por favor, rezai por mim. Vos agradeço e
abençoo de coração.
Papa Francisco
Em Cuba o projecto de FundEO é atender a grupos de
anciãos facilitando-lhes recursos básicos e atenção pessoal
através

de

actividades

para

o

seu

entretenimento.

Desde Espanha diversos colégios ajudam a angariar fundos para que os anciãos
recebam produtos de primeira necessidade: asseio, medicinas, alimentos.
•

Sabemos a Ave Maria?

•

Rezais com os vossos avôs ou avós?

•

Que coisas podemos fazer com os avôs ou avós para que se sintam
felizes?

Tempo para compartir as reflexões
Canto final
Hoje terminamos este tempo de oração aprendendo e cantando a Ave Maria.
https://www.youtube.com/watch?v=OR11SbjQxnI

